Zapisnik 1. Roditeljskega sestanka skupine zmajčki 10.9.2020 ob 16.30 uri v atriju
drugega niza, enota mehurčki
Prisotnih je bilo 7 staršev, 6 odsotnih. Lista prisotnosti je priloga zapisnika.
Skupina zmajčki
Vzgojiteljica: Danijela Primožič
Pomočnica vzg.: Darinka Tkalčič
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Predstavitev dela in življenja v skupini
Predstavitev individualnega delovnega načrta skupine
Pravilnik o varnosti otrok
Sodelovanje z okoljem in starši
Izvolitev delegata v svet staršev
Mnenja in predlogi staršev

Ad 1/
Vzgojiteljica je predstavila življenje in delo v skupini. V skupino je vpisanih 13 otrok, 6
dečkov in 7 deklic. Na novo v naši skupini obiskuje vrtec deklica, ki je bila prej v varstvu
staršev in starih staršev, ostali otroci pa so dobro uvedeni v vrtčevsko rutino. Staršem sem
predstavila dnevni red bivanja v vrtcu, kako poteka združevanje in razdruževanje v času
epidemije in ukrepe v primeru zamujanja.
Sklep:
Uvajanje poteka brez posebnosti.
Vrtec obratuje od 5.30 do 16.30 oz. Do 17.00 po dogovoru z vodstvom.
Do sedme ure se zbiramo v prvem nizu (soba Muce) in tja se vrnemo ob 16.00.
Zastavili smo si cilj, da do konca šolskega leta vsi opustijo plenice.
Ad 2/
Prednostna naloga enote je s področja narave (Gozd, naša igralnica). Staršem sem predstavila
področja, ki bodo bolj izpostavljena v tem šolskem letu. Pomembna so medkurikularna
področja, s katerimi razvijamo občutek pripadnosti k skupini (hranjenje, nega, socialni odnosi,
čustva). Veliko se bomo igrali z vodo, testom, nestrukturiranimi materiali, se gibali na
prostem, spoznavali bomo svoje znake in znake ostalih otrok, svojo obutev in oblačila. Pričeli
bomo s projektom Mali Sonček, EKO projektom in projektom Gozdni vrtec. O vseh
dejavnostih, ki bodo potekale v skupini bodo starši obveščeni preko oglasne deske.
Sklep:
ILDN bo staršem na vpogled na oglasni deski celo šolsko leto.
Na oglasni deski bo tudi priprava na delo v skupini Zmajčki.
Ad 3/
Pravilnik o varnosti otrok je staršem predstavila Darinka Tkalčič. Izpostavila je nekatere
pomembne člene:
• V vrtec sodijo le zdravi otroci, starši so odsotnost dolžni javiti in nas opozoriti na
nalezljive bolezni, če se pojavijo.
• Starši naj v vrtcu nosijo obrazno masko.
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V vrtcu otrokom ne dajemo nikakršne terapije (le za redke izjeme, ki jih pisno določi
zdravnik)
Starši naj bodo pozorni na neprimerne predmete, s katerimi lahko otroci ogrozijo svojo
varnost in varnost drugih(nakit, predmeti z ostrimi robovi)
V kolikor otrok potrebuje dietno prehrano, starši prinesejo zdravniško potrdilo s
seznamom dovoljenih in prepovedanih živil. Obleka in naj bo dovolj velika, podplat
nedrseč, oblečeni naj bodo večplastno. V garderobi naj imajo rezervna oblačila
Nakit ne sodi v vrtec, ker so možne poškodbe.
Otroke lahko iz vrtca odpeljejo starši in osebe, ki imajo pooblastilo staršev.
Fotografiranje in hranjenje otrok skozi ograjo vrtca je neodgovorno in nedopustno.
Na spletu lahko objavijo le fotografije svojega otroka ostalih ne.
Starši naj sodelujejo pri skrbi za varnost otrok. Ob vstopu oz. odhodu iz vrtca naj
dobro zaprejo vrata in otrok ne navajajo na samostojno odpiranje.
Vsako leto je potrebno obnoviti zdravniško potrdilo, če je otrok alergičen.

Sklep:
Starši prinesejo paket mokrih robčkov za nego svojih otrok.
Pravilnik o varnosti otrok je staršem na ogled na oglasni deski.
Ob slabem počutju otroka pokličemo starše.
Ad 4/
S starši bomo sodelovali na pogovornih urah, ki bodo potekala po dogovoru. V primeru, da
bo v tistem mesecu organizirana drugačna oblika sodelovanja, pogovorne ure odpadejo.
Ponujena je tudi možnost obiska šole za starše. Podrobne informacije bodo na oglasni deski.
Če starši fotografirajo otroke v vrtcu ne smejo objavljati fotografij na različnih družabnih
omrežjih zaradi zakona o varstvu podatkov. Ob prihajanju in odhajanju otroka v vrtec in iz
njega si lahko izmenjamo kratke vsakodneven informacije.
Sklep:
Informacije o dodatnih dejavnostih bodo na oglasni deski.
Ad 5/
Predstavnica v svetu staršev bo gospa Đenana Halilović. O pomembnih temah za starše jih bo
obveščala po elektronski pošti.
Ad 6/
Fotografije otrok bodo starši prejeli preko USB ključka. Starši niso imeli dodatnih vprašanj.
Sestanek smo zaključili ob 17.30 uri.
Sestanek sta vodili
Danijela Primožič in Darinka Tkalčič
V Ljubljani, 13.9.2020

Zapisala Danijela Primožič

